
Queridos, 
A força do amor necessita ser realmente a força que os impulsiona agora. 
Necessário se faz prover de vós esse amor, isto é, buscar em vosso interior, o que de 
melhor trazem; mesmo que os pensamentos coloquem o contrário. 
Precisam crer que a transformação se dá em sua fase mais crítica, onde se elevam para 
mais uma frequência onde devem atingir parâmetros diferenciados do dia a dia, ou do 
que já alcançaram até aqui. 
Analisar-se é de fundamental importância, porém ficar se culpando nada irá ajudar-
vos. É necessário que ao analisar percebam que há o que mudar, porque deverão 
analisar com os preceitos do nosso amigo Jesus. 
Nesse Universo tudo se transforma velozmente e tendes que perceber e também 
acompanhar, pois terão que fazer o vosso melhor para ultrapassarem o que os impede 
agora de prosseguir. 
Vossa luz brilha e lateja em vós para que possais seguir, porque não poderão ficar no 
mesmo lugar; haverão que optar, nessa corrida da evolução, onde o progresso pede 
velocidade, tem pressa de modificar-se.  
Sintam que vossos corpos percebem a carga eletromagnética que os envolve e 
comprime, fazendo com que sensações sejam mais sentidas. 
Sentimentos e emoções se misturam, e perdem o controle de como frear ou, se devem 
deixar fluir. 
Tudo deve fluir em graça e harmonia, quando conseguem entender as causas, os 
efeitos e como lidar e sanear, transformar e vivenciar. 
Porém quando ainda fere e machuca, necessita de reparos e entendimento, 
compreensão e perdão. 
Liberar todas as cargas que trazem faz com que busquem ainda mais os porquês, e 
desejam rever o passado, porque querem buscar o motivo. 
E então as regressões é a fuga, ou em vez de olharem agora e perceberem o que não 
faz bem e trabalhar com os ensinamentos divinos e sanear. 
Todos os problemas estão no passado, mas muito mais no hoje, nessa vida, porque a 
cada dia lhes foi dado chance a corrigir os pequenos erros que já se mostravam em 
cada um, e que foi crescendo, porque não encontravam a coragem para romper. 
Romper aquilo que nos faz mal é necessário, mas necessário é compreender porque 
ainda faz mal. 
Muitos perturbam-se por não vencer o que lhe incomoda, mas não retira uma vírgula 
do conceito descrito sobre o que provoca. 
Devemos queridos, nesse momento, observar nosso Eu egóico que fala mais alto em 
nome da razão. 
Vejo-os várias vezes em muitas situações onde o coração até sente e se exprime para 
falar, mas a razão orgulhosa o oprime e não permitindo que se manifeste, e então 
falta-lhes o equilíbrio, e sem este, tudo desaba. 
Necessitam equilibrar, ceder, compreender e usar de empatia um para com o outro. 
Necessário se faz amar o vosso semelhante com todo o defeito que carrega, porque o 
que percebemos no outro fortemente e não aceitamos, é o que está em nós, é o nosso 
“defeito”, é aquilo que escondemos, mas como nada ficará escondido, evidenciará 
desta forma, no outro. 



O outro será o nosso espelho, e como tememos olhar aquilo que ainda não 
dominamos, desejamos não olhar esse espelho. Desejamos acusar, mostrar, denegrir, 
sem corrigir. 
Auxiliar e se colocar no lugar do outro, são poucos; pois necessitam estar por inteiros 
com Jesus. 
Necessitam ardentemente buscar dentro de si vencer seus obstáculos, por maiores 
que sejam suas dores. 
Necessitam ainda alguns, ter fé e confiança no Criador, de que suas criaturas são 
semelhantes, irmãs, são da mesma célula e dependem uma da outra para a 
sobrevivência total. 
Necessitam ainda alguns, crer na possibilidade de melhora de si e do outro e que todos 
são passíveis de cometer atos ruins, e bons. 
Necessitam outros, apenas sentir que são únicos nesse universo, que formam uma 
grande célula e que esta célula os abriga no mesmo amor e oferta as mesmas 
condições. 
Queridos, é necessário urgente que compreendamos o Todo. Que tenhamos pela vida 
um do outro o amor e o respeito. Que devemos ter acolhimento e ajuda porque todos 
deverão seguir e progredir, pois se uma parte dessa célula adoece, poderá 
comprometer toda a grande célula. 
Assim como vossos corpos físicos, que quando adoece se não cuidar, se não tratar, 
pode comprometer todo o resto e a morte chegará muito em breve. 
Cuidar de si é cuidar do outro.  
Cuidar do Planeta é cuidar do Todo. 
Todos vós seres desse orbe que caminham em grande jornada de desenvolvimento, 
deveis voltar-se para o coletivo, para o vosso próximo mais próximo, vosso Eu, e assim 
em camadas para tudo o que os circundam. 
Deveis todos vós buscar também a grande energia Central para que abasteceis todos 
vós dessa energia que cura, que reequilibra todas as telas rompidas, toda a fraqueza e 
toda força contrária. 
Busqueis na Fonte essa energia que também consola, que abriga as lágrimas, mas que 
torna os pensamentos mais claros e verdadeiros porque impulsiona no amor Universal. 
O amor é que é o nutriente básico para a vida, essencial para a cadeia da 
sobrevivência, muito mais que vossos alimentos ou medicamentos. 
Quando o aplicais “verdadeiramente” sabereis o que falamos. 
Esse amor não têm limites, não têm fronteiras, não têm nada que o impeça de realizar 
grandes coisas, de fazer todo o bem, porque é um agente transformador e quando 
tocado e sentido, tudo muda. 
Vós todos deveis compreender e começar um novo pensar, um novo refletir e emanar 
o amor a todos, começando por cada um, por cada célula vossa e expandindo ao 
próximo, a todos os locais, a todos os lugares e verão a transformação em vossas vidas. 
Mas nada de vícios devem manter; devem olhar cada um e emanar amor e perguntar-
se porque ainda faço isso? O que posso mudar para que não prejudique a mim ou ao 
outro? 
Cada um por vez. Cada ação meditada e refletida. 
Vereis queridos como é possível mudar muitas situações. 
Como acham que a Fonte gerou todo o Universo? 
Como todas as coisas maravilhosas surgiram? 



Através do amor incondicional, movido por uma vontade divina e por uma ação de 
coragem cheia de fé e bondade. 
Essa foi a fórmula para que toda criação se manifestasse e se tornasse possível, capaz, 
real, verdadeira. 
E eis que chegamos no homem, no ser planetário, cheio de qualidades para vivenciar 
suas experiências na Terra, para transpor os limites enraizados ainda nas diferenças 
que necessitava corrigir. 
Foram dadas todas as chances, oportunidades e possibilidades com muitas 
probabilidades de chegar à sua essência maior. 
E aí se encontram em vários estágios vencendo algumas barreiras, pulando algumas 
fases por vencer mais rápido outras. Estagiando de várias formas de acordo com as 
capacidades adquiridas e exercidas através das diversas experiências escolhidas por 
cada um, para melhor chegar na jornada final desta fase. 
Todos desejosos do aprendizado. Todos buscando dia a dia vencer seus obstáculos. 
Muitos colocando ainda mais obstáculos e outros ainda não compreendendo a 
caminhada. 
Então queridos, em meio ao turbilhão que os envolve de todas as formas, ficam a 
navegar as vezes sem as condições de navegação e se perdem em meio as grandes 
tempestades. 
Por isso é preciso conhecer o rumo que devem seguir. É preciso ter uma direção para 
saber onde chegar e como chegar. 
Alguns chegarão mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão de uma forma ou 
de outra. 
Coragem a todos. Força a todos. 
Que vossa fé não vacile em meio às tempestades. Que vosso amor cubra a todos com 
segurança. Que vossa união os faça firmes para que nenhum seja arremessado para 
fora deste barco, desta nave que os conduz à luz. 
Lutem com as armas divinas de amor, perdão e misericórdia. 
Pois estão nesse turbilhão para vencerem. Para regressarem um dia à casa do Pai que 
os enviará para um novo estágio, numa dimensão adequada à vossa consciência. 
Terão sempre um novo recomeço. Terão sempre mais e mais oportunidades. 
Porém não as percam quando estas lhes são colocadas. 
Não pensem que são oportunidades cheias de facilidades... Não, amados! 
Serão essas que já estão enfrentando, com muitas adversidades. São essas que muitas 
vezes os fazem desistir da caminhada, e é aí que as perdem. 
Tenham coragem de enfrentá-las, de passarem por elas modificando e purificando 
vosso Espírito; e já alcançaram o degrau necessário para chegar lá. 
A serenidade agora devem alcançar, para poderem perceber o caminho a ser 
percorrido, e a perceber-se para o auxílio a si e a outros. 
Unam-se pelo amor e pelo perdão!   
Estamos convosco, 
Mestra Nada 
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